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‘WILHELMUS VAN NASSOUWE’1 
 
Wat hebben we toch een merkwaardig volkslied. Hoe komen we daar aan? Waar elders ter 
wereld vind je een land dat als volkslied een soort Psalm heeft? Zowel qua melodie als qua 
inhoud? 
Hoewel, volgens sommigen moet de vraag veeleer luiden: hoe komen we er weer af?! 
Tenminste, dat leid ik af uit de velen die zich generen voor het vrome vers 6: Mijn schild ende 
betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Of dat merk ik aan anderen die zich in vers 1 generen 
bij het zingen van duitsen bloed. 
Weer anderen hadden liever een veel strijdbaarder melodie, zoals bijvoorbeeld de Franse 
Marseillaise. Kennelijk wil men toch altijd graag weer soldatenlaarzen in een melodie horen 
stampen. Zou dat zijn omdat het volkslied vaak klinkt op momenten dat we willen winnen of 
gewonnen hebben? 
Een dieptepunt voor het Wilhelmus vond ik het zelf toen op een Koninginnedag dit volkslied 
helemaal niet meer klonk. In plaats daarvan had een plaatselijke schoolmeester het onzalige 
idee verzonnen om de burgemeester als aubade ter ere van Hare Majesteit door de kinderen te 
laten toezingen: Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd. De man was liever in bed 
gebleven. 
 
Het zou beter zijn als we iets begrepen van de inhoud van ons volkslied. Wat daarin gezegd 
wordt raakt aan de wortels van ons volksbestaan. En één van die wortels is: tegen alle 
dictatuur! 
Dat zit diep in ons volk, verzet tegen alle dictatuur. En waarom? 
Omwille der gerechtigheid! Zo geeft het laatste vers van ons volkslied althans aan: dat 
Willem van Nassau weliswaar de koning van Spanje nooit heeft veracht, maar dat hij Gode 
meer moest gehoorzamen dan mensen, in der gerechtigheid. Daarin sluit ons volkslied 
inhoudelijk aan bij de bekende Psalm 72: Een goede koning in Israël is geen dictator, maar 
een messias die zijn volk dient en die recht doet aan ‘de weduwe en de wees’, de mensen die 
van een minimum moeten leven. ‘Hij richte uw volk met gerechtigheid, uw ellendigen met 
recht’ (Ps.72:2). Het is in dit verband veelzeggend dat het Wilhelmus, gedicht omstreeks 1570, 
binnen de kortste keren ook gezongen werd door de Joden in het Rijnland. Er was 
herkenning! In dit lied ligt erkenning van de hoogste God, de God van Israël. En dit 
messiaanse koningschap zou model moeten staan voor het koningschap onder alle volken. 
Willem van Nassau heeft dat gezocht. Daarin duidelijk beïnvloed door de Reformatie. Het 
was een reformatorische gedachte dat, als de koning verzaakte gerechtigheid te doen, de 
magistraten geroepen waren die gerechtigheid te doen in plaats van de koning. Tot heil van 
het dietse, dat is het gewone volk. Dat wordt bedoeld met het duitse bloed (vgl. het Engelse 
dutch). Daarmee legde Willem een rechtsbasis voor onze nu nog bestaande democratische 
samenleving. 
 
Frits de Zwerver, verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog, schreef het zo: ‘Het nationaal 
socialisme maakte de onderdanen tot wezens beneden de rang van slaven. Dit stuk 
staatsabsolutisme werd ingevoerd in ons land, waar eeuwenlang de vrijheid en in het 
bijzonder de gewetensvrijheid als het kostbaarste goed verdedigd was; waar de één meer, de 
ander minder bewust leefde uit Het Grote Gebod ‘God liefhebben boven alles en de naaste als 
zichzelve’2. 

                                                      
1 Vervlakking is er niet alleen rondom het Kerstfeest. In deze meditatie uit 1986 wond ik me behoorlijk op over 
het gemak waarmee we in Nederland onze historische wortels vergaten. Juist ook omdat dr. Frank de Graaff mij 
als geen ander attent had gemaakt op de Joodse, c.q. bijbelse wortels in ons verleden. 
2 Het Grote Gebod, Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, Deel I, pag. XIV. Amsterdam MCMLI 
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Loslaten van het Wilhelmus is daarom voor mij het loslaten van de wortels van ons volk, en 
het loslaten van het gedachtengoed van de Reformatie. Met vreugde en in geloof zing ik op 
Koninginnedag, en 4 en 5 mei, of wanneer dan ook, dit volkslied, deze Psalm mee; liefst drie 
coupletten, Gezang 411: 1, 6 en 15. Tegen alle dictatuur. Omwille der gerechtigheid! 


